
                                                                                                          

HAUR ETA GAZTEEN IKASTAROETAN IZENA EMATEKO FITXA 

 
2020/21 IKASTURTEA 

Izen-abizenak:_________________________________________________ 

Jaiotze data: __________________ NAN zenbakia: ___________________ 

Helbidea: _______________________________ Posta Kodea:__________ 

Herria: ____________________ Telefonoa: _________________________ 

Helbide elektronikoa: ___________________________________________ 

 Kiroldegiko bazkidea al zara? Erantzuna baiezkoa baldin bada X batekin markatu 

 2019-2020 denboraldian ikastaroetan parte hartu nuen. Erantzuna baiezkoa 
baldin bada X batekin markatu 

 
X batekin markatu zure aukera 

 

HAURRENTZAKO IKASTAROAK  EUSKAL DANTZA 

JOKO-JOLASAK (4-6 urte)   Osteguna 17:00-18:00 (6-7 urte) 

  Asteazkena 16:00-17:00   Osteguna 18:00-19:00 (8-9 urte) 

HAUR DANTZA   Osteguna 19:00-20:00 (10-11 urte) 

 Asteartea 17:00-18:00 (3-4 urte)  GAZTEENTZAKO IKASTAROAK 

  Asteartea 18:00-19:00 (5 urte)  GAZTE TRAINNIG (12-15 urte) 

MULTIKIROLAK   Astearte-osteguna 17:00-18:00 

  Asteartea 16:00-17:00 (6-8 urte)  GAZTE ZUNBA (12-15 urte) 

 Asteartea 17:00-18:00 (9-11 urte)   Astelehena 16:00-17:00  

ZUNBA  ENTRENAMENDU  FUNTZIONALA 45” 

  Astelehena 17:00-18:00 (6-11 urte)   Astelehena -Asteazkena 16:00-16: 45 

ESKUBALOIA  BOLEIBOLA/ BADMINTONA 

  Asteazkena 17:00-18:00 (8-11 urte)   Asteazkena 16:00-17:00 

SASKIBALOIA  SASKIBALOIA 

  Asteazkena 19:00-20:00 (8-11 urte)   Asteazkena 19:00-20:00 (12-15 urte) 

GIMNASTIKA ERRITMIKOA  ATLETISMOA 

  Astelehena 16:00-17:00 (4-6 urte)   Asteazkena 18:00-19:00 (12-15 urte) 

 Astelehena 17:00-18:00 (7-9 urte)  ESKUBALOIA 

  Astelehena 18:00-19:00 (10-11 urte)   Asteazkena 17:00-18:00 (12-15 urte) 

PATINAKETA  PATINAKETA 

 Ostirala 17:00-18:00 (5-7 urte)   Ostirala 19:00-20:00 (12-15 urte) 

  Ostirala 18:00-19:00 (8-11 urte)    

ATLETISMOA   

  Asteazkena 18:00-19:00 (8-11 urte)    

BOLEIBOLA/ BADMINTONA   

 Asteazkena 16:00-17:00 (8-11 urte)   



                                                                                                          

 

Ikastaro guztien ordainketak bankutik pasako dira norberak aukeratzen duen 
moduan. X batekin markatu zure aukera: 

  
a) Urte osoko prezioa ordainketa batean egitea. 

b) Urte osoko prezioa hiru ordainketatan egitea.  

*Bi aukeretan ikastaroen prezioa berdina izanen da.  

Ezingo da ikastaroetan baja eman, bezeroari ezinbestean eta derrigorrez 
eratorritako gertaera edo ezbehar justifikatu baten kasuan ez bada.  
 

AURREZKI KUTXAKO HELBIDERATZE FITXA 

Kontu korrontearen 
jabearen izen-abizenak 

 

Entitatearen datuak. 
Bankua/Aurrezki kutxa:………………………………………………………………………………………… 
Entitatearen helbidea:……………………………………………………………………………………….. 
Herria:………………………………………………………………………………………………………………… 

Leitzako udal kiroldegiak nire izenean bidali behar dituen ordainagiriak honako 

kontu korrontean kargatzeko baimena ematen dut: 

Kontu korrontearen jabearen sinadura: 

  

 

 

 

                   Leitzan, __________(e)ko _____________(a)ren _____________(e)an 

Datuen babesa: DBAO 13. ART  

Tratamenduaren arduraduna: Leitzako Udala  

Helburua: Kirol instalazioen eta jardueren kudeaketa: bazkide eta erabiltzaileen kontrola, kirol aholkularitza teknikoa, tarifa eta prezio 

publikoak kobratzea, harreraren kontrola, alokairuen kudeaketa, kexa eta iradokizunen kudeaketa, jarduerei buruzko informazioa. 

Oinarri legitimoa: interes publikoa (6.1.e. art., DBEO), kirol- eta aisialdi-jarduerak sustatzeko eskumenean oinarrituta, Toki-araubidearen 

oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen babesean.  

Kontserbazioa: aplikatu beharreko araudiaren arabera gordeko dira datuak (51/2016 Foru Agindua). 

Hartzailea: ez zaizkie hirugarrenei jakinarazten. 

Eskubideak: sarbidea, zuzenketa, ezabatzea, mugatzea eta aurka egitea. Datuen tratamenduari buruzko eta eskubideei buruzko 

informazio gehiago eskuratzeko, eta horiek nola erabili jakiteko, Anikoteren bulegora edo Leitzako Udalaren egoitza elektronikora jo. 

Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (aepd.es) ere jar dezakezu erreklamazioa. 
 

IBAN Entitatea Bulegoa K Z Kontu korronte zk. 

                        


